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Avaimet 
 
Avaimet tuo Malagan lentokentälle suomenkielinen kumppanimme Autokatti (BlueCat). Ilmoita 
matkalaukut saatuasi huoneesi numero ja nimesi soittamalla numeroon +34 670 581 042. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autokatilta saat yhden avaimen huoneistoon sekä portin avaimen. Vara-avaimet ovat 
huoltoyhtiöllä. Kadonneesta avaimesta syntyneet kulut (lukot, avaimet) peritään majoittujalta. 
 
Malagan lentokentältä Riviera Golfiin 
 
Osoite 
Avenida del Golf 18, 29649 Mijas (Province: Malaga, Region: Andalucia). 
 
Lentokentältä pääsee helposti taksilla Riviera Golfiin. 
 
Voit vuokrata auton kätevästi Autokatin kautta, jolloin saat huoneiston avaimet ja auton 
samasta paikasta. Palvelu on suomenkielinen. 
 
Yhteystiedot:  
Autovuokraamo AutoKatti 
Avd. Garcia Morato 12 
Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol 
Puhelin : +34 952 46 86 27 
Sähköposti: info@autokatti.com 
www.autokatti.com 
 
Malagan lentoasemalla toimii myös useita muita autonvuokrausketjuja mm. Avis, Europcar, 
Hertz, Sixt. 
 
Lentokentältä pääsee myös "metrojunalla" Fuengirolaan, josta on taksimatkaa Riviera Gol- 
fiin noin 12 km. Junat kulkevat päivittäin noin puolen tunnin välein. Viimeinen juna lento- 
kentältä lähtee n. klo 23:00 Fuengirolan suuntaan. Juna-aseman portti on samassa tasossa 
kuin tuloterminaali. Seuraa opasteita. Fuengirolassa asema on pääteasema (maanalainen) 
ja heti sen vieressä on takseja, joilla voit jatkaa matkaa Riviera Golfiin. 
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Huomioithan, että saat huoneiston käyttöösi klo 16 varauksen alkamispäi- 
vänä. Huoneistot siivotaan perjantaisin klo 11:00–16:00 välillä. 
 
Kohteessa 
 
Taloyhtiö koostuu neljästä erillisestä pienkerrostalosta; säätiön huoneistot ovat kaikki samassa 
rakennuksessa. Taloyhtiöllä on oma uima-allas, jossa on myös lasten allas ja 
auringonottoterassi. 
 
Huoltoyhtiö 
 
Jos sinulla on huoneistoon liittyviä ongelmia tai hukkaat avaimen, käänny huoltoyhtiön 
puoleen: 
 
Kesäkatu S.L. 
puh +34 663 976 922 (matkapuhelin) 
       +34 952 666 066 (toimisto) 
info@kesakatu.es, Avenida Nuestro Padre Jesus Cautivo 27, 29640 Fuengirola 
 
Hätätilanteissa (esim. vesivuoto tai avaimen häviäminen) apu järjestetään mahdollisimman 
nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että vähemmän kiireelliset korjaukset (tv-kanavat hukas- 
sa tai netti ei toimi) hoidetaan Espanjassa vain arkipäivisin. Iltaisin ja viikonloppuisin päi- 
vystys matkapuhelinnumerossa +34 663 976 922 on vain hätätilanteita varten. Muutoin 
soita ongelmastasi huoltoyhtiölle toimistoon arkisin klo 10-18 (Espanjan aikaa) 
puh.+34 952 666 066. 
 
Suomen konsulaatti 
 
Asiakaspalvelu vain ajanvarauksella ma-pe 10-13 
 
Sähköpostiosoite sanomat.mla@formin.fi 
 
Puhelin +34 952 212 423 
 
Käyntiosoite, postiosoite 
 
Consulado Honorario de Finlandia 
Calle Córdoba, 6, 4a planta, oficina 401 
29001 MALAGA 
SPAIN 
 
Portti 
 
Portin sähkölukko aukeaa avainlätkällä. Mekaaninen portti aukeaa toisin kuin lukot Suomessa 
eli avainta vasemmalle kääntämällä. 
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Internet 
 
Verkon nimi: AVATEL_15 (asunto 15), AVATEL_16 (asunto 16), AVATEL_18 (asunto 18) 
Salasana: 6skAxXVb 
 
Sähkö 
 
Huoneistoissa on 220 voltin vaihtovirta kuten Suomessakin. Pistokkeet ovat myös yhteen- 
sopivia omiin sähkölaitteisiisi. 
 
 
 
Ohjeita huoneistojen käyttäjille 
 
Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lomakohteiden hyvään kuntoon ja siihen, että 
kohteiden ylläpitokustannukset pysyvät matalina. Mitä vähemmän kohteita tarvitsee korja- 
ta ja tehdä ylimääräisiä huoltoja, sitä edullisempaa lomakohteiden käyttö meille kaikille 
VR:läisille on. Jätä kohde käyntisi jälkeen siihen kuntoon kuin toivoisit sen saapuessasi ole- 
van. Viikon aikana tapahtuvasta siivouksesta vastaa asiakas itse. Loppusiivous kuuluu huo- 
neiston hintaan. Huolehdithan kuitenkin siitä, että liinavaatteet on kerätty yhteen paik- 
kaan, jääkaappi tyhjennetty, roskat viety ja astiat pesty lähtiessäsi. Talousjätteitä var- 
ten taloyhtiöllä on keräilyastiat, jotka sijaitsevat pääportin puoleisella kadulla. 
 
 Varmista, että lämminvesivaraaja on päällä, jotta saat lämmintä vettä. Varaaja sijaitsee 

keittiössä jääkaapin yläpuolella. Varaaja on päällä, kun seinässä oleva katkaisija on I- 
asennossa ja punainen merkkivalo palaa. Bideen käytön jälkeen sulje hana. 
 

 Huoneistoissa ei ole kiinteistöön kuuluvaa lämmitysjärjestelmää, mutta lämpötilaa voi- 
daan säätää huoneistoon asennetun ilmalämpöpumpun avulla. 
Ilmalämpöpumpun kellon tulee olla paikallisessa ajassa, jotta ilmastointi toimii 
automaattisesti. 
 

 Kosteus pääsee haihtumaan huoneistosta parhaiten tuulettamalla. Luonnollinen ilmanvaihto 
estää homepesäkkeiden syntymisen rakenteisiin. Asuntoon on asennettu sähkötuuletin. 
Tuulettimen avulla parannetaan asunnon ilmankiertoa. Siivooja jättää ikkunat auki 
ilmankierron takaamiseksi. 
 

 Astianpesu- ja pyykinpesukoneen vedenotto on aina kytkettynä. 
 

 Asuntojen vuodevaatteita esim. tyynyjä ja peitteitä ei saa viedä pois asunnosta (esim. 
uima-altaalle). 

 Muista palauttaa aurinkotuolit käytön jälkeen takaisin parvekkeelle. Niitä voi käyttää myös 
allasalueella. 

 Jokaisessa huoneistossa on oma kassakaappi makuuhuoneen vaatekaapissa. Jätäthän 
kassakaapin oven auki loman loputtua. 

 

 
Taloyhtiön järjestyssäännöt 
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Hiljaisuus klo 22.00-08.00. Uima-altaan käyttö on sallittua klo 9.00–23.00. Lapsia ei saa jättää 
yksin altaalle ilman aikuisen valvontaa. Kylpyhuoneen käyttöä pyydetään välttämään yöllä klo 
23.00 jälkeen. Huomioithan kivilattian kaikumisen muihin asuntoihin. 
 
 
Ruoka ja juoma 
 

 Lähin ruokakauppa (supermercado) sijaitsee saman kadun alkupäässä, rannan 
suuntaan n. 
300m. 

 Juomavedeksi suosittelemme pullotettua vettä (aqua mineral). Hanaveden runsaan 
kalkki- 
pitoisuuden vuoksi kahvinkeitin on usein ”tukossa”, joten kalkinpoisto on tarpeen melko 
usein. Etikka lisättynä veteen on tehokas tapa kalkinpoistoon. Suodata käsittelyn 

jälkeen 
pelkkää vettä pari kertaa, jotta etikan haju poistuu keittimestä. 

 
 Astianpesukoneen sihti tulee tarkistaa ennen ensimmäistä käyttöä. Astianpesuaineet 

löytyvät lähikaupasta. 
 Terassilla on ulkogrilli. Sytytyspaloja voi ostaa lähimmästä ruokakaupasta. Muista 

puhdis- 
taa grilli ennen lähtöäsi. 
 

Lähipalvelut 
 
Samalla kadulla on kaksi ruokakauppaa, apteekki, ensiapuasema ja autovuokraamo. Ran- 
nan suuntaisen moottoritien varrelta löytyy kävelyetäisyydeltä ostoskeskuksia, ravintoloita, 
kauppoja, pankkeja ja huoltoasema. 
Pienet kaupat ovat siestan aikana n. klo 13.30–16.30 suljettuja. Useat liikkeet 
ovat lisäksi sunnuntaisin kiinni. 
 
Alueella on runsaasti ravintoloita, joista suurin osa sijaitsee rantatien varrella sekä Marbel- 
lan, että Malagan suuntaan. Ruokaravintolat ovat tavallisesti auki klo 12:00–16:00 ja klo 
19:00–23:00. 
Palvelupalkkio sisältyy yleensä hotelli- ja ravintolalaskuihin, joten juomarahan antaminen ei 
ole pakollista. Tapana kuitenkin on antaa hieman juomarahaa tarjoilijalle, kantajalle, huol- 
toaseman hoitajalle, taksinkuljettajalle jne. 
 
Lääkäripalveluja saa Centro Medico Rivierasta, joka on Avenida del Golfin varrella. Ympäri 
vuorokauden päivystävä terveyskeskus Centro Medico El Zoco on El Zoco-kauppakeskuksen 
vieressä n.1km Marbellaan päin. 
 
Lähin taksiasema on ruokatavarakaupan lähellä (kadun toisella puolella). 
Kulkeminen Riviera Golfista bussilla: Supermarketin kohdalla on moottoriliikennetien alikul- 
ku, jonka kautta pääset Fuengirolan ja Malagan suuntaan menevien paikallisbussien pysä- 
kille. Melkein samalla kohtaa tien toisella puolella on vastaavasti Marbellan suuntaan me- 
nevien bussien pysäkki. Bussimatkoille kannattaa varata pikkurahaa valmiiksi. 
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Paluumatka 
 
Avaimen palautus lentokentällä 
 
Soittakaa 5 - 10 minuuttia ennen lentokentälle saapumistanne palvelunumeroon: 
+34 670 581 042 ja Autokatti noutaa avaimen minibussipysäkiltä lähtevien lentojen puo- 
lelta, joka on yläkerrassa uuden terminaalin (T3) edessä. 
 
 
Jaa vinkkisi ja lomafiiliksesi sosiaalisessa mediassa:  
 
Seuraa meitä Instagramissa @rautuki_saatio  
Tykkää meistä Facebookissa Rautuki-Säätiö  
 
PALAUTE  
Auta meitä kehittymään vastaamalla palautekyselyyn, jonka saat sähköpostitse viikon 
kuluessa loman päättymisestä.   
Nettisivuillamme www.rautuki.fi on lisäksi vieraskirja.  
 


